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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

میر عبدالواحد سادات

۲۰۲۰/۰۳/۲۴

"معاهده" قطر و بخش محرم آن
راه بسوى صلح؟
یا تكرار تراژیدى دهه نود؟
و قرار گرفتن افغانستان در مسیر آشوب هاى جدید؟
بخش دوم
تذكر ضرورى :

صلح آرمان و نیاز جامعه و خواست برحق مردم و شرط بقاى افغانستان
است و اشكارا است كه صلح با طالبان بحیث گروه مخالف مسلح و متخاصم
با دولت و با سوابق جنگ و جنایت انجام میابد .
بدینرو نوشته حاضر با اذعان به این ضرورت بخاطر رفتن به صلح واقعى و پایدار
 ،بیان تشویش و نگرانى ها مندرج درین " معاهده " است  ،كه راه را به تركستان
میبرد ودر چند بخش بخدمت و در معرض نقد و نظر هموطنان عزیز تقدیم میگردد
انچه شك و تردید در مورد نیات جانب امریكا را  ،در مورد بخش مخفى " سند قطر "
ازدیاد مى بخشد  ،انكار و كتمان كارى مسووالن از وجود بخش سرى در موافقت نامه
میباشد .
خانم لینز چینى در مجلس نمایندگان امریكا از حزب جمهوریخواه همراه با بیست تن
از جمهوریخواهان دیگر زمانیكه از وزیر خارجه اقاى پامپیو  ،در مورد موارد و
مطالب سرى درموافقت نامه سوال مینماید  ،كه با پاسخ منفى وانكار موصوف مواجه
میگردند.
در كانگرس امریكا نیز وزیر دفاع و لوى درستیز انكشور به ارتباط سواالت در مورد
موجودیت موارد سرى در موافقت نامه  ،اظهار بى اطالعى نمودند .
در حالیكه خانم لینز چینى میگوید :
" اداره ترامپ راجع به معامله با طالبان دروغ گفته است  ،محتوى اسناد ( كالسیفاید ) برخالف انچه پامپیو گفته است
 ،در بر گیرنده اسناد سرى میباشد " ( ) ١
البته تحت فشار كانگرس و مجلس نمایندگان وزیر خارجه م جبور به اعتراف میگردد و از موجودیت " ضمایم "
موافقت نامه و طرح ان با مراجع قانونگذارى امریكا صحبت مینماید  .اقاى خلیل زاد نیز در مصاحبه ها با تلویزیون
هاى طلوع و شمشاد از " ضمایم " حاوى موارد تخنیكى صحبت نمود و خواست انرا بى اهمیت وانمود سازد .عرف
معمول جه انى این است كه از  " ،ضمایم " در اصل سند منعقده  ،تذكار میابد و در غیر ان به مفهوم انعقاد  ،دو
موافقت نامه  ،یكى علنى و دیگرى  ،مخفى ( اصلى ) پنداشته میشود .
شایدهمین برداشت باعث گردیده كه نماینده جمهوریخواه مجلس نمایندگان امریكا میگوید :
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" این معامله  ،تسلیم افغانستان به طالبان آنقدر بد است كه هر كس تصور انرا كرده نمیتواند  ،معامله آنقدر بد است
كه اداره امریكا میكوشد  ،قسمت هاى كلیدى انرا از امریكاهیان پنهان نمایند " ( ) ٢
كاندولیزارایس مشاور امنیت ملى و وزیر خارجه پیشین امریكا این موافقت نامه را ناقص میخواند و مشروط بودن
انرا زیر سوال برده است  .بگفته او :
"امریكا تعهدات زیاد به طالبان داده است ولى چیزى نسبتا كمى رابدست اورده است(" )3
اشكارا است كه  ،بخش مخفى موافقت نامه باید حاوى موارد بسیار جدى در تعریف موقعیت اینده طالبان و تضمین
تداوم نقش امریكا در افغانستان و منطقه میباشد  .اگاهان باور دارند كه حضور محدود قطعات خاص نظامیان و
گروپهاى استخباراتى شامل توافق مخفى با طالبان میباشد .
با نظرداشت موارد فوق  ،بى جهت نبوده است كه مجله ( تایم ) در هفته اول سپتامبر سال گذشته افشا ساخت كه ،
اقاى پامپیو نمى خواهد این موافقت نامه را امضا نماید  ،و چنانچه با وجود تاكید طالبان و امیدوارى پاكستان تا
اخرین ساعات  ،وزیر خارجه  ،امضاى " معاهده " را به اقاى خلیل زاد محول نمود .
تعداد از ژورنالیستان استنكاف اقاى پامپیو را به پالن اینده او بخاطر كاندید شدن او در دور بعدى ریاست جمهورى
ربط داده اند .
پس لرزه هاى بخش مخفى " معاهده " بر رقباى جیوپولوتیك منطقوى و جهانى :
افغانستان مركز و قربانى كشمكش جیوپولوتیك بازیگران منطقوى و بین المللى میباشد و تداوم جنگ و تراژیدى
خونبار ما  ،معلول و محصول همین مسابقه است  ،بدینرو در پروژه صلح افغانستان نیز این قدرتهاى رقیب دخیل و
تاثیر گذار میباشند .
رقابت رقباى كالن و جهانى ایاالت متحده امریكا  ،چین و روسیه و همچنان در مقیاس منطقوى رقابت پاكستان  ،هند
 ،ایران  ،سعودى و كشور هاى عربى خلیج  ،مقدرات تاریخى افغانستان را در دور جدید " بازیهاى بزرگ " رقم
میزند .
در احوالیكه پاكستان بحیث حامى اصلى طالبان و موثرترین دولت بر انان  ،بیشترین امتیاز را ازین توافق بدست
اورده است  ،میتوان موقف هند را بمثابه قدرت بزرگ با تاثیرات فرامنطقوى و حتى جهانى در قبال انكشاف بعدى
اوضاع افغانستان قیاس نماییم .
بعد از قتل سلیمانى مناسبات ایران با امریكا در بدترین شرایط ان قراردارد  ،موقف ایران تشدید و تداوم " جنگ نا
متناظر " و جنگ هاى نیابتى در منطقه و منجمله افغانستان میباشد و چنانجه علنى بیان نموده اند :
" به چیزى كمتر از خروج امریكایى ها از منطقه بسنده نخواهیم كرد "
بدینرو ایران از مجموع عوامل نیابتى وسیع كه در اختیار دارد  ،بخاطر فشار دادن انگشت امریكا در افغانستان
استفاده خواهد كرد و چنانچه در تازه ترین مورد از اعالن " دولت موازى " و باجخواهى انان رافعه و موازنه فشار
خود را سنگین تر ساخته است و شادمان است كه روسیه نیز اماده میباشد  ،تا بعد از " معاهده " قطر توجه خود را
به افغانستان مضاعف ساخته و حتى حاضر است تا بقول اقاى كابلوف  " ،قواى نظامى شانرا بفرستند" .
ادامه دارد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خاطره :پاورقی ها در شماره بعدی توضیح میگردد.
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